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Gerard
Esteva

Gerard Esteva i Viladecans és violinista
i llicenciat en dret per la Universitat
Pompeu Fabra de Barcelona. Va començar
la seva formació musical quan tenia 3
anys, i des de llavors no ha deixat de
seguir practicant i aprenent. La música
és una de les seves passions, però també
la vela i el mar: es regatista de patí de vela.
Com a dirigent esportiu, va ser president
de l’ADIPAV (International Patin Sailing
Association) i president de la Federació
Catalana de Vela. Des del 2014, es president
de la Unió de Federacions Esportives de
Catalunya (UFEC).
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Vostè és president de la UFEC des de l'any
2014, quins han estat els canvis i projectes que
l'han dut a ser un líder de l'esport al territori?
Doncs la veritat, és que, vaig tenir molta sort
quan em van elegir president el 2014 d'heretar
una institució amb unes bases molt sòlides, des
d'una perspectiva econòmica, i un projecte molt
ben travat, el treball que havia fet el meu antecessor, en David Moner, va ser extraordinari i
això ens va permetre poder tenir una institució
que fes possible pràcticament tots els somnis que
nosaltres ens havíem planificat.
Des de la vessant empresarial, jo crec que els
principals canvis que hem fet, han sigut, per una
banda, gràcies a la base que ens va deixar el nostre antecessor i la gran feina que havien fet els
exdirigents, vàrem poder multiplicar per cinc
la facturació que tenia la corredoria, i per tant,
d'aquesta manera podem i estem ajudant molt
més a les federacions. L'ampliació de serveis,
anant en la línia, que ja s'havia establert també per part de les federacions, crec que ha sigut
un fet fonamental, modernització i ampliació de
serveis.
Tot el que ha sigut la xarxa de suport als clubs
esportius, per tant les oficines de clubs que hem
obert, gràcies al suport de les federacions, en el
que els hi donem tot el servei jurídic, fiscal, laboral, comptable, d'imatge, de premsa, de formació,
etc., a totes les províncies i a tots els racons de
Catalunya, crec que ha enfortit enormement el
teixit i el suport que les federacions donen als
seus clubs.
L'aposta clara pel tema de la formació, en el
que vàrem adquirir una universitat, un centre
inscrit a la Politècnica de Catalunya, en el que
fem 5 graus, més de 19 postgraus i 17 màsters,
per tant, amb una aposta clara per la professionalització de la formació en l'àmbit de les federacions.
I després, el fet de l'aliança amb tot l'àmbit de
l'Eurofitness i el creixement que hem tingut amb
les institucions esportives, ens ha fet ser també
referents i multiplicar el pressupost per poder,
per descomptat, reinvertir tots aquests beneficis
a les entitats que representem.
Dit això, crec que unes de les coses que més
hem fet, també ha sigut, definir el projecte del sistema esportiu, nosaltres hem cregut convenient
fer un estudi comparatiu, que ja va començar el
2014-2015, amb tots els països europeus, de com
s'organitzaven, quina era la manera, i detectar
quines eren les mancances que el sistema esportiu català, tant pels clubs com per les federacions. I aquí vam fer una proposta, que ha tingut
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el suport de totes les federacions, i de més de
154.400 persones, que han donat suport, i per
tant, vàrem poder presentar la llei al parlament.
Aquests són els principals canvis i projectes,
que hem desenvolupat.
Vostè va ser esportista i també directiu i president destacat en Vela. Ara viu el dia a dia de
les Federacions, com el va ajudar a ser part del
circuit intern d'un esport des de la base fins a la
vessant directiva?
Doncs crec que és fonamental, i això ho he
explicat moltes vegades, jo vaig començar sent
president de l'ADIPAF, que era l'Associació Internacional de Patins de Vela, un tipus de classe de
vela, quan just tenia 18 anys. Això em va donar
molta capacitat i molta experiència perquè a la
vegada vaig sortir elegit secretari nacional de
la classe patí de vela, i formava part de la junta
directiva de la Federació Espanyola, després vaig
formar part també del Comitè Executiu d'aquesta, això em va donar sobretot molta projecció, no
tan personal, sinó projecció professional, en el
sentit d'entendre com funcionaven les federacions, hem de pensar que quan estem parlant del
2004 al 2008, aquí, a l'estat espanyol, i concretament en Vela, eren les "vaques grasses" total,
estaven amb la Copa Amèrica, recordo el projecte
del Desafío Español amb Iberdrola, que era un
projecte de més de 60 milions d'euros de Copa
Amèrica, i per tant estem parlant d'una època,
d'unes federacions amb molta capacitat econòmica, amb molta influència i que em va donar
molts instruments.
Del 2002 al 2009 vàrem fer una gran feina de
promoció de la classe patí, en el que vam establir grans projectes, ens vam inventar la volta a
Menorca, la baixada de l'Ebre, el circuit ADIPAF,
és a dir que vàrem modernitzar molt, i sobretot
amb el tema de la comunicació també, que per
mi sempre ha sigut un element essencial, per
promocionar allà on hem estat, pel que fa a les
institucions i sobretot allò que fèiem, per tant
promocionar el patí perquè hi hagués més gent
que navegués i perquè hi hagués un creixement
d'allò que estimàvem i defensàvem.
Doncs tot això, ho vàrem exportar a la Federació de Vela, el 2009, quan vam guanyar contra
el president que hi havia en aquell moment, i la
veritat és que l'experiència de Vela per mi ha sigut, sens dubte, la més dura. La més dura per
què? Perquè vàrem agafar el 2009, que com deia,
eren "vaques grasses" total, i ens va enganxar
2009-2010, la gran crisi econòmica i les grans
retallades, més d'un 70% de retallades de la fe-

deració, i a més a més, allà hi havia un problema
afegit, i és que es va començar en aquell moment,
un projecte faraònic que era el Centre Internacional de Vela, que no estava prou finançat per
acabar tot el projecte i per poder-lo llançar en
marxa, i això ens va provocar una situació de
crisis absoluta, que la vàrem poder superar. Tot
això, totes aquestes crisis i segurament tots els
errors que hem comès, que hem comès molts,
de gestió, tant a l'època de l'ADIPAF, com a la
federació espanyola, com també a la federació
catalana, et dóna uns instruments, que ara quan
torna a haver-hi un altra crisi, que estem en una
crisi absolutament profunda i complicada, ja que
tens elements, perquè recordes com es va actuar
en aquell moment, que és el que va funcionar,
que és el que no va funcionar, i ho pots aplicar,
per tant crec que és imprescindible poder tenir
un recorregut i un expertis pràctic del qual és
dirigir entitats.
La FCBS va ser una de les 18 federacions que
van constituir la UFEC l'any 1933, quina relació
mantenen les institucions?
Mantenim una relació absolutament, no
bona, sinó boníssima, tant amb el seu president,
en Jordi Vallès, com tot el consell directiu de la
FCBS. Crec que hi ha una relació de lleialtat i de
treball conjunt, que a més a més es veu absolutament definit i reflectit, amb projectes conjunts,
com el Camp de Beisbol Carlos Pérez de Rozas,
que ho gestionem de forma conjunta amb una
UTE pràcticament el 50%. En el que al llarg dels
anys, hem demostrat que podem treballar bé i
tenim confiança els uns amb els altres, i que ens
complementem molt bé. De fet la UFEC, el que ha
de fer és donar servei i ajudar a la FCBS, i aquest
sempre ha sigut l'esperit que ens ha mogut.

Per posar-nos en context, expliqui'ns la
relació de la UFEC amb les federacions i
clubs?

Bàsicament, nosaltres som una entitat paraigües, que fem la defensa dels seus interessos, per
tant de l'òbit, i que intentem donar serveis a les
federacions. Quins serveis? Doncs donem servei
jurídic, de forma 360 º a tots els interessos de la
Federació i dels clubs que ens ho demanen, també donem el servei comptable i fiscal a les federacions, on presentem tots els impostos i totes les
nomines, totes les qüestions que per exemple ara
hi han hagut tants ERTOS, ja que els hem tramitat,
la definició dels llocs de treball, conflictes varis que
puguin haver-hi, etc. Lliurem totes les medalles de
campions de Catalunya. Nosaltres tenim pàgines

cada dia al Mundo Deportivo, Sport, L'Esportiu i diferents mitjans de comunicació, i el que fem és una
finestra d'aquella activitat que fan les federacions i
d'altra banda no hi sortirien. També tenim un programa de televisió, que tenim acord amb Esport3
i que publiquem directament a totes les diferents
televisions, per tal de promocionar també l'activitat
esportiva.
I després tenim tota una sèrie de projectes, per
exemple, tenim la Compliance normativa, la Compliance fiscal, que és que nosaltres els hi paguem
i els hi auditem a les federacions per tal de poder
tenir tota aquesta informació i tots aquests requisits legals a to. Complementàriament, ja que també
tenim el tribunal d'Arbitratge Esportiu de Catalunya, i després també fem una cosa, que hi ha moltes
federacions que ho utilitzen i és molt important,
que és la palanca de finançament, nosaltres fem de
banc a les federacions, és a dir, les federacions ens
demanen poder finançar les seves subvencions,
i nosaltres els hi donem la subvenció a canvi de
finançar-la, això perquè ho fem? Doncs perquè
l'administració et diu que durant l'any et donarà X
diners, però no te'ls paga probablement fins a l'any
següent, però la teva obligació es haver-te'ls gastat
durant aquell any per poder justificar, per tant, si
no financem a les federacions, moltes no podrien
rebre ni justificar els seus recursos, és per això que
nosaltres fem de banc, i fem una línia de crèdit de
més de 3 milions d'euros, que donem a les federacions. Complementàriament a això, també tenim
línies de material informàtic, totes les vestimentes
de les seleccions catalanes, que les federacions ens
ho demanen, també els hi fem, per tant crec que
és important que vegin les federacions tots aquest
servei.
I com a clubs, ja que tenim l'oficina d'atenció a
clubs, de fet és oficinaclubs.cat, allà trobareu tota la
informació, però sobretot són tots aquests serveis,
no tan complets com per les federacions, i sobretot
un servei de formació. L'oficina de clubs el que pretén és que qualsevol club, que estigui federat, pugui
trucar i qualsevol dubte se'ls hi pugui resoldre i se'ls
hi pugui assessorar, i que, inclús, allò que necessitin
contractar, poder-ho contractar de forma subvencionada , per baixar el cost administratiu i que es
puguin centrar bàsicament en el que fa en l'àmbit de
l'activitat esportiva. De fet, perquè us feu una idea, en
serveis a federacions, nosaltres l'any passat vàrem
facturar, tot i que no els vàrem cobrar perquè els
subvencionem al 100%, més de 2 milions d'euros,
i pel que fa als clubs vàrem atendre a més de 3000
clubs esportius de tot Catalunya, que van participar
en alguna activitat a l'Oficina de Clubs, amb algun
dubte o d'alguna formació que vàrem fer.
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Catalunya és un referent a tots els nivells, destaquen els resultats esportius i les grans estrelles
a lligues i circuits professionals. Com valora la
part de la gestió esportiva per part de federacions, clubs i d'altres agents que formen part del
sector en l'obtenció d'aquests èxits?
És fonamental, si tenim èxits a Catalunya és
bàsicament per les seves federacions i els seus
clubs, i per la capacitat que tenim de reinventar-se
i de treballar de forma conjunta. Heu de pensar que
Catalunya és dels països que inverteix menys en
els seus clubs i les seves federacions d'Europa. Si
la mitjana d'Europa es situa entre 100 i 200 euros
per habitant, a Catalunya no arriba als 13 euros,
per tant estem molt per sota del que inverteix la
resta. Tanmateix, tenint una inversió pública de
les més pobres que existeix a Europa, tenim els
majors èxits esportius i això és gràcies a la voluntat, a l'esforç i el treball, que fan precisament
els clubs i les federacions, als quals jo vull agrair.
Per parlar de la situació actual, digui'ns en el
context en el qual ens trobem de crisi sanitària
i possiblement econòmica, com està afrontant
i patint el món de l'esport aquesta situació?
És desesperant, és desesperant perquè nosaltres argumentem que l'esport és segur i que
l'esport és salut, i diem que és segur perquè la taxa
de contagis en el si d'activitats esportives segons
el ministeri de la Generalitat ens situa el 0,28%, i
és segur perquè la mateixa organització mundial
de la Salut (OMS) marca que és a través de l'esport
que ens en sortirem i que podem lluitar amb més
garanties a través del coronavirus. I diem que és
salut perquè, no només l'OMS diu això, sinó que
tenim constatat que per la salut física i mental de
la població és imprescindible alinear-se, nosaltres diem que l'esport és part de la solució i no és
part del problema, i el que està patint en aquest
moment l'esport, és un càstig en l'àmbit català
espectacular, que no passa a la resta de l'Estat,
ni a la resta d'Europa, i que no entenem. I això és
la lluita que estem immersos en aquest moment.
Creu que, quan ens normalitzi tot plegat, ens en
sortirem ràpidament o la recuperació serà lenta?
La nostra gran temença, precisament, és
aquesta, com que totes aquestes mesures s'estan allargant en el temps, hi ha moltes entitats
que podrien aguantar un cert temps, però aquest
temps de descompte s'està esgotant. Hi ha això el
que provoca o provocarà, precisament, serà l'eliminació o desaparició de molts clubs i de moltes
empreses del sector esportiu, que farà molt difícil
aquesta recuperació.

Els reptes de futur de les federacions quins
han de ser?
Crec que són dos, una la restitució i el suport
a les entitats esportives, bàsicament als seus
clubs, i la transformació del sistema esportiu,
a través d'aquesta llei, que ha de garantir un finançament digne, ha de reconèixer l'esport com
un servei essencial, i donar aquest reconeixement
institucional.
I els dels clubs?
Doncs tres quarts del mateix, els reptes dels
clubs haurien de ser els mateixos que de les federacions, de fet les federacions no deixen de ser
agrupacions dels clubs, per tant és una agrupació
d'interessos clars que van en la mateixa línia.
La tramitació de la nova Llei de l'Esport, on la
UFEC ha estat part activa, com es troba?
Vàrem arribar a un acord amb el govern, i vam
presentar un text conjunt al Parlament de Catalunya, però com que ha caigut la legislatura i ara
tornarà a haver-hi un nou Parlament, tornarà a
entrar la iniciativa legislativa popular, que va ser
la llei que van preparar i treballar les federacions,
i que van tenir el suport de 154.492 persones. Per
tant serà aquest nou document, aquest nou text,
el que tornarà al Parlament, i s'haurà de debatre
en comissió, perquè ja està aprovat, i el tràmit
continua. És l'única llei que s'hereta de la legislatura passada, perquè era una legislatura popular.
Quin missatge donaries al beisbol i softbol
català?
Hem de ser persistents, hem de ser solidaris i
hem de treballar de forma unitària per sortir-ne
de tota aquesta crisi econòmica i social que estem
vivint. Tenim la capacitat per poder-ho fer, tenim
els lideratges, teniu un president, en Jordi Vallès,
i un consell directiu de la FCBS, espectacularment
modern, amb una capacitat de superació, d'invenció i de modernització, que cal aprofitar, i per tant
aquí jo faig una crida a la unitat i a treballar tots
de forma conjunta, com ho fem també a la UFEC.
Junts més forts, més lluny i més ràpid.
Moltes gràcies!

L’ESPORT NO
ES QUEDA A
LA BANQUETA
Donar suport a la recerca per trobar una
vacuna contra el coronavirus accelerarà
el procés d’investigació. La UFEC s’uneix
al moviment #JoEmCorono per ajudar
a frenar aquesta pandèmia i anima el
sector esportiu a col·laborar-hi

Els donatius es poden fer
al web de la campanya
yomecorono.com
ufec.cat
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algodoneros de guasave,
equip professional de mexic, visitara catalunya aquest 2021
Algodoneros de Guasave va presentar el passat
17 de febrer la Barcelona Baseball Cup, un gran
esdeveniment que es celebrarà a catalunya, del
26 de setembre al 3 d'octubre, de l'any en curs, i
en el qual l’equip de Guasave es convertirà en el
primer equip professional mexicà a jugar a Europa.
Per saber la magnitud del que significa, en el
2019 dos conjunts professionals, com els Red Sox
de Boston i els Yankees de Nova York, van jugar a
Londres, així que la repercussió dels Algodoneros
serà de gran transcendència per al beisbol mexicà
i de la Lliga ARCO Mexicana del Pacífic.
Dimecres 17, en una roda de premsa virtual,
directius dels Algodoneros i executius de l'esdeveniment, van donar davant la premsa, els
detalls d’aquest esdeveniment, que es buscarà
fer-ho anualment.
El combinat dels Algodoneros prendrà part en
aquest torneig, en el qual participaran equips de
categoria, com a complement de la pretemporada
que tindrà de cara a la campanya 2021-2022 de la
Lliga ARCO Mexicana del Pacífic.
En la conferència via Zoom, van ser presents
Jordi Valles Mestres, President de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol; Rafael Llames Cabrera,
CEO Barcelona Baseball Cup i Miguel Pazcabrales,
Managing Director Base Internacional SA. Així
com Luis Fernando García, Director General dels

Algodoneros de Guasave i Alejandro Ahumada,
Gerent Esportiu de l'organització guasavense.

esport cada vegada es més popular, per tant s’esdevé
una oportunitat única i històrica.

En el seu discurs, cada directiu va expressar
els seus punts de vista sobre el que serà aquest
esdeveniment, pel qual s'està treballant fort perquè
Algodoneros tingui rivals de nivell.

El torneig es jugarà en tres seus, l'estadi Carlos
Pérez de Rozas, el qual se situa a un costat de l'Estadi
Lluís Companys, en el barri de Montjuïc. L’estadi
olimpic de Viladecans, i l’Antonio Hervás de Sant Boi.

Jordi Vallès, va explicar que un factor important d'aquest esdeveniment, és que l'impacte que
causarà serà majúscul, ja que hi ha molta població
llatina a la qual agrada el beisbol i que el nostre

S'espera que Algodoneros jugui contra combinats
europeus i s'està tractant de contactar a un equip
d'Àsia, principalment de la lliga japonesa o coreana.

La responsabilitat social serà vital en aquesta
gira, raó per la qual el cos tècnic de Algodoneros,
donarà clíniques per a nens i joves, així com per als
“coachs” d'equips locals.
Més informació
Página web Algodoneros de Guasave:
https://www.losalgodoneros.mx/
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Presentacio Lliga
Catalana eSports
La UFEC, amb el suport del
Govern, posa en marxa la ‘Lliga
catalana d’eSports’
- El projecte pioner de les federacions i la UFEC agrupa de forma conjunta la competició
oficial de les modalitats de 10 federacions catalanes.
- Hi podran participar no només els esportistes federats, sinó també qualsevol aficionat
als eSports i de diferents disciplines.
- Aquesta iniciativa compta amb la col·laboració de la Conselleria de Polítiques Digitals i
Administració Pública.
Dijous, 21 de gener de 2021. Aquest matí s’ha
presentat la Lliga catalana d’eSports, la plataforma digital d'organització de competició oficial d’eSports de les federacions esportives de
Catalunya, que es posarà en marxa a partir del
6 d’abril de forma progressiva amb cinc esports:
automobilisme, golf, ciclisme, tennis i escacs.
Les competicions estaran obertes a qualsevol
aficionat als eSports que podrà accedir a tots els
calendaris de les federacions.

Inici de la competició per fases
En la 1a Lliga catalana d’eSports hi participen
les federacions de beisbol, ciclisme, automobilisme, motociclisme, golf, escacs, bitlles, caça,
tennis i futbol (que ja compta amb la seva competició). En una primera fase, que serà després
de Setmana Santa, s’iniciarà la competició en
5 esports: automobilisme, golf, ciclisme, tennis
i escacs, la resta començaran al llarg d’aquest
2021. Es preveu que es puguin arribar a celebrar
cada temporada uns 60 tornejos d’eSports en diversos formats.

L’objectiu és que les diferents federacions vagin incorporant-se a aquest nou model de competició. Per aquesta 1a edició, també hi ha previst organitzar un macroesdeveniment en què
es disputaran les finals de cada esport.

Oberta a tothom
Les competicions d’eSports de les federacions esportives catalanes estaran obertes a
qualsevol persona aficionada als eSports independentment de si practiquen o no algun esport
de forma individual o organitzada; i estiguin o
no federats. D’aquesta manera, es podrà formar
part de qualsevol competició, lliga o de formats
open, amb una llicència federativa digital gràcies a un sistema de micropagament per participació. El calendari de tots els esports estarà
obert a tota la ciutadania i es podrà competir en
un o diversos esports.

Projecte pioner
El projecte de les federacions i la UFEC, innovador i pioner en l’àmbit català, compta amb

la col·laboració de la Conselleria de Polítiques
Digitals i Administració pública. Gerard Esteva,
president de la UFEC, ha destacat que “per primer cop, les federacions esportives organitzen
de forma oficial les competicions de les seves
modalitats en versió d’eSports”, dins un projecte que és una clara aposta de les entitats per la
digitalització i la cerca de nous públics -sobretot
els joves. “Hem de posar el focus en un sector
creixent, amb milions d’entusiastes i espectadors, i amb el que compartim el vessant competitiu i d’entreteniment”, ha reblat.

Projecte de país
L’acte de presentació ha comptat amb la
presència dels presidents de les federacions del
projecte i del Conseller de Polítiques Digitals i
Administració Pública, Jordi Puigneró, que ha
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expressat com “aquest projecte de país fusiona
dues indústries tan importants con el sector del
videojocs i de l’esport”. La Lliga catalana d’eSport és “una oportunitat de crear riquesa i llocs
de feina”, ha reblat.
Durant l’acte, a més, s’han desenvolupat dos
reptes de competició digital amb uns simuladors instal·lats en l’acte de presentació. Esteva
i el Puigneró han competit en un dels jocs referents en automobilisme, fent una volta de proves al Circuit de Barcelona-Catalunya; mentre
que la waterpolista Laura Ester ho ha fet enfron

Contacte de premsa:

Raquel Mateos | r.mateos@ufec.cat | 629 01 82 41
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L'esport és essencial

l'esport es
un servei
essencial

Benvingut 2021
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2021!
A ningú se li escapa que vivim moments
especialment complicats, arran de la pandèmia
de la Covid-19. Les circumstàncies, sovint
capritxoses, han determinat que aquests mesos
siguin del tot incerts i coincideixin amb l’inici
d’una temporada. Arrenquem un 2021 ple
d’esperança i positivisme per a que puguem
gaudir dels nostres esports en tot el que la
situació sanitària ens ho permeti, amb un seguit
de reptes.
El primer, és seguir amb l’expansió de les
nostres promocions arreu del territori català i
la seva pràctica segura en els diferents centres
escolars. I així continuar amb el nostre objectiu
principal, de popularitzar els nostres esports. De
la mà de la modalitat Baseball5, els ajuntaments
de Sant Boi, Viladecans i Gavà, iniciaran lligues
locals, en l’últim trimestre escolar.
En segon lloc, la crisi sanitària actual,
ens ha obert un ventall d’oportunitats per a
experimentar altres modalitats. Ara, més que
mai, és moment de potenciar les virtuts dels
e-Sports, i per això el beisbol, liderat per la UFEC,
i a través d’una plataforma amb d’altres esports,
la FCBS organitzarà diferents competicions
online amb el nostre i conegut joc “MLB The
Show”.
Catalunya seguirà sent un referent
internacional, i per això, s’ha afegit al nostre
calendari la visita de la Selecció de Mèxic de
Softbol femení, classificada pels JJOO de Tokio
2021 i el Team Florida de USA, que compta amb
jugadores professionals. Les dates previstes

d’aquest esdeveniment son durant la primera
quinzena del mes de Maig. La Selecció Catalana
tindrà l’oportunitat d’enfrontar-se a un dels
millors equips del món, i les joves promeses
podran gaudir de clínics de primer nivell.
Sant Boi repetirà com a seu del European
Softball Masters Cup, per a majors de 35 anys,
durant el mes d’Octubre.
La Catalunya Baseball Week, queda ajornada
per disputar-se en l’últim quatrimestre de
l’any, amb la participació d’equips i acadèmies
d’Holanda, Rep. Txeca, França, Espanya, Itàlia i
Gran Bretanya, un calendari ple d’activitats que
complirem amb tots els protocols establerts.
Tanmateix la FCBS, segueix treballant per
a iniciar les competicions catalanes d’aquesta
temporada en la major brevetat possible.
Desprès de la bona acceptació de les
formacions online dutes a terme durant el 2020,
aquesta temporada es celebraran nous cursos
online, d’àrbitres nivell 0 i d’anotadors nivell 1.
La Junta Directiva de la FCBS va decidir que
Sant Boi, passi a ser l’any 2022 Ciutat del Beisbol
i Softbol Català, fent coincidir el 50è aniversari
del club.
Per altra banda i desprès de varies reunions
de junta directiva, informem de la suspensió tant
de la Gala FCBS 2020, com de les competicions,
i que finalitzen sense campions, a excepció del
Campionat de Catalunya Sènior DH de beisbol i
softbol. També, malauradament, l’Acadèmia de
Beisbol i Softbol no podrà continuar amb la seva
activitat, fins que la situació actual ho permeti.
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Salvador
Rodríguez nou
president del
Comitè Català
d’Àrbitres
El Sr. Salvador Rodríguez va ser nomenat, en la
passada reunió de junta directiva de la FCBS, com a
nou president del Comitè Català d’Àrbitres.
Conegut com a Salvi, va iniciar-se com a àrbitre
al 1982, finalitzant la seva carrera en actiu a l’any
2017, desprès de 35 temporades dedicades als nostres
esports, on ha adquirit una gran experiència en
diferents Campionats Mundials, Copes d’Europa,
Eurocopes, i sens dubte en Lligues Nacionals i Copes
del Rei. Remarcar la seva presència als JJOO de
Barcelona ’92.
Salvador Rodríguez, serà el nou referent del
col·lectiu arbitral, gràcies a la seva gran experiència
i al seu merescut respecte que ha tingut sempre cap
als seus companys.
Benvingut i gràcies!

17

18

Notícies de la Federació

ESTEM PREPARATS.
TORNA AL TEU
CLUB
ESPORT CATALÀ

Les federacions esportives catalanes i els clubs van
posar en marxa una campanya de conscienciació per
la represa de les competicions. Els protocols de les
federacions han estat validats per la UFEC i autoritzats
per la SGEAF.
La Unió de Federacions Esportives de Catalunya
(UFEC), les federacions i els clubs van engegar la
campanya ‘Estem preparats. Torna al teu club’ amb
l’objectiu d’impulsar la tornada a l’activitat esportiva.
El passat mes de setembre es va reprendre
l’activitat esportiva de federacions i clubs marcada
per la pandèmia de la COVID-19. Totes les entitats
esportives han hagut de fer esforços per adequar les
normatives marcades per les autoritats per poder
reprendre l’activitat dins la nova normalitat. Uns
esforços que han fet de l’esport un espai segur per
a la pràctica esportiva, ja sigui en pavellons, camps,
piscines o a l’aire lliure.
Amb tot, la societat via viure un moment
d’incertesa i dubtes davant del control dels rebrots
del coronavirus i l’afectació que això va tenir amb als
esdeveniments esportius, campionats i competicions,
que impliquen la concentració de moltes persones en
recintes esportius (siguin oberts o tancats).

JORGE BALBOA
I DENNY NIÑO
CAMPIONS DE LA
LLIGA DE POLÒNIA
L’equip Barons Wroclaw ha estat campió de
Polònia en aquesta temporada 2020, on els catalans
Jorge Balboa, llançador, i Denny Niño, receptor, han
estat reforços de l’equip per disputar els play off finals.
Enhorabona campions!

Notícies de la Federació

Protocols validats i aprovats

Tots els protocols esportius de les federacions han
estat desenvolupats amb la col·laboració de la UFEC
i seguint el Pla d’Acció pel Desconfinament Esportiu
de Catalunya de la Secretaria General de l’Esport i
l’Activitat Física (SGEAF), amb els requisits que han
de complir les entitats organitzadores i participants
en els entrenaments, partits amistosos i competicions
de les diferents modalitats esportives.
“Hem creat espais segurs perquè els nens, nenes,
joves i adults facin esport amb tranquil·litat”, va
exposar Gerard Esteva, president de la UFEC. La
campanya de la Unió i les federacions pretén calmar
les famílies i practicants perquè se sentin segures i
tornin a fer esport. “Hem fet bé la feina”, seguia Esteva,
ara és el torn de la massa social. “És hora de tornar a
fer equip, jugar, compartir, somiar, entrenar i competir”,
ha rebelat.
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Inici de totes les categories de
beisbol i softbol al Campionat de
Catalunya
Els passats caps de setmana del 12, 13 i 19,20 de Setembre van iniciar-se els Campionats de Catalunya de totes les categories.
Desprès d’una llarga espera, de més de 5 mesos, sense competició
causat per l’alerta sanitària del Covid19, van arrencar 7 categories de
beisbol i 4 de softbol, amb les úniques baixes de les categories Rookie
i PlayballCAT (Sub-8).
Amb un total de 73 equips participants, dividits entre 11 clubs, i
més de 230 partits que es disputaran en tres mesos de la competició
reina de la FCBS.
Des de la FCBS mostrem el nostre agraïment als clubs catalans per
tots els esforços fets, per aconseguir seguir endavant amb els nostres
esports tot i les moltes restriccions que cadascú pateix a les seves
instal·lacions, i sobretot per la feina feta seguint els protocols de joc.

VÍDEOS DE LA FCBS A TOTS ELS CLUBS
PEL RETORN ALS ENTRENAMENTS I
COMPETICIÓ
Des de la FCBS, juntament amb l’empresa col·laboradora de Modula Communication, s’han elaborat vídeos
de tots els clubs de la seva tornada als entrenaments, juntament amb els protocols que segueixen a les seves
instal·lacions, amb entrevistes a jugadors/es i entrenadors/es i amb un missatge esperançador de cada president/a
desprès de la crisi sanitària patida.
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Marc Sangüesa delegat territorial
de la FCBS a Tarragona

Moisés Vázquez nou membre de la Junta
Directiva de la FCBS

Marc Sangüesa, president i creador del CB
Wolves de Tarragona i del CBS Serps de Reus, ha
estat nomenat per la junta directiva i ratificat
a la Assemblea com a delegat territorial de la
FCBS a Tarragona.

Nova incorporació a la Junta Directiva de la
Federació.

La seva funció com a delegat territorial serà la
de promoure, organitzar i controlar les activitats
pròpies de l’esport del beisbol i el softbol en el seu
àmbit geogràfic específic, representar la Federació
Catalana de Beisbol i Softbol, els clubs i els altres
afiliats que pertanyin al seu àmbit geogràfic
davant les autoritats i els organismes oficials de
la demarcació, tutelar les competicions dins el
seu àmbit geogràfic que siguin més convenients
per a la millora de l’esport del beisbol i el softbol,
divulgar i fer mantenir el respecte i el compliment
dels estatuts de la FCBS, les disposicions legals i
els acords federatius davant dels afiliats de la seva
demarcació, formular propostes a la Federació
per promoure, fomentar i millorar les activitats
de l’esport del beisbol i el softbol, assessorar les
entitats públiques o privades del seu àmbit en els
assumptes referents a les activitats de l’esport
del beisbol i el softbol i qualsevol altre funció que
expressament li encomani la Junta Directiva de
la Federació Catalana de Beisbol i Softbol.

La FCBS amb el dia
mundial del càncer de
mama
19 d’Octubre, Dia Mundial del càncer de mama, des de la Federació Catalana de Beisbol i Softbol, volem enviar un missatge de força i recolzament a totes les dones valentes que
lluiten contra el càncer.
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Moisés Vázquez, directiu actual del Club de
Beisbol i Softbol Sant Boi passa a forma part de
la FCBS com a vocal.
Un tot terreny del nostre esport, que ha estat
jugador internacional, tècnic de categories
inferiors i directiu en diferents etapes sempre
amb el club del Baix Llobregat.
Estem segurs que la seva incorporació farà
créixer l’esport.
Benvingut i molta sort Moi!

El CB Viladecans i el CB Barcelona
campions de Catalunya Sènior
Entrega del premis de Campions de Catalunya Divisió d’Honor, al CB Viladecans com a campiones de
Softbol Femení, de mans de Sophie Regnard, secretaria general de la FCBS, abans de la jornada de Lliga
Nacional. Acompanyada del regidor d’innovació esportiva Francisco Chacón i el president del Club
Joan Rodríguez. I al CB Barcelona com a campió de Beisbol, en mans d’Òscar Milla com vicepresident
de la FCBS.
Felicitats campions!
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Un campió cubà per impulsar
el beisbol manresà
Daniel Pérez García va aterrar a Catalunya el
diumenge 17 de novembre del 2019 per establir-se
a Manresa, on resideix des d´aleshores. «Soc nét
de refugiats espanyols de la Guerra Civil que es
van establir a Cuba. Des del 2011, amb la família,
volíem emigrar per trobar nous horitzons a l´Estat espanyol. Per raons burocràtiques, això no va
ser possible fins fa un any, gràcies a l´ajuda d´una
parella manresana, la Mercedes, d´origen cubà, i
el Miguel».
El BC Manresa Drac´s va certificar el passat
dissabte 29 de noviembre, la incorporació al seu
staff tècnic del cubà Daniel Pérez García. El nou
entrenador del primer equip de l´entitat i probablement de la formació sub-14.

Llicenciat en Cultura Física i Esports i tècnic
superior en Economia, Daniel Pérez García, de 42
anys, es va especialitzar des dels 5 anys en estudis vinculats al món de l´esport. «És habitual
al meu país cursar des d´aquesta edat matèries
específiques, a més de les generalistes», puntualitza el tècnic illenc.

38 inscrits al Curs de monitor/a de
beisbol i softbol Nivell 1
La Federació́ Catalana de Beisbol i Softbol ha convocat
el Curs de Monitor/a de Beisbol i Softbol (Nivell 1), que es
realitzarà̀ , en la seva fase presencial, a les instal·lacions
de Viladecans els dies 29, 30 i 31 de Gener de 2021.
El curs constarà̀ d’un total de 90 hores, amb 20 hores
presencials i 70 hores a distància (inici el 21 de Desembre de 2020), on s’efectuaran diferents activitats i online
(sessions per ZOOM). Al finalitzar el curs serà̀ necessari
efectuar un total de 150 hores pràctiques.
La direcció́ del curs anirà̀ a càrrec d’ Alberto Magallón
Pérez. Aquest curs s’estableix com a una activitat de formació́ relacionada amb l’obtenció́ dels següents cursos
i posteriors títols que ofereix la RFEBS a traves de la Escuela Nacional de Formación Técnica de Béisbol y Sófbol.
El curs comptarà̀ amb els següents docents: Alberto Magallón, José Romero, Carla Segura, Beatriz Alonso, Marc
Carrillo i Eric Segura. A més, comptarà̀ amb la col·laboració́ dels comitès d’àrbitres i anotadors de la FCBS.
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El CB Viladecans finalitza 2n de la Lliga
Nacional de Softbol Divisió d’Honor
Fi de la Lliga Nacional de Divisió d'Honor de
softbol. El CB Viladecans no va poder conquistar
el títol i es va proclamar subcampió després de
perdre en el playoff final davant el CBS Rivas
per 2-0. L'equip madrileny va confirmar els
pronòstics i va aconseguir el títol per segon any
consecutiu.
L'equip de madrilenyes Rivas es van imposar
en el primer partit del playoff final per un clar
7-0. L'estat del camp per les pluges va obligar
el Rivas a traslladar l'escenari en el camp
de beisbol. Els dos primers innings van ser
igualats, però a partir del tercer es va imposar
la superioritat el conjunt local per a acabar de
rematar en el cinquè.

En el segon enfrontament, les madrilenyes
tampoc van donar moltes opcions al seu rival i
es van imposar per 7-2. Aquesta vegada, el Club
Beisbol de Viladecans va oferir més resistència
fins a la quarta entrada. Un 5-0 va deixar sense
opcions les viladecanenques, que ja no podien
forçar un tercer i definitiu partit. EL CBS Rivas
es proclamava campió i el CB Viladecans
subcampió.

Dani Martínez es retira
dels terrenys de joc
Daniel A. Martínez González, actual jugador
del CBS Sant Boi, es retira dels terrenys de joc.
Dani Martínez, un dels millors outfields que hem
tingut en el nostre beisbol nacional, ha decidit
deixar de jugar beisbol, però de ben segur seguirà
lligat als nostres esports.
Dani va arrencar la seva carrera beisbolistica
amb tan sols 3 anys, on ha format part dels
següents equips:
- 2005-2007 Western Nebraska Community
College (USA)
- 2006-2009 Marlins de Tenerife
- 2010-2020 CBS Sant Boi
A més, Dani ha participat amb la selecció
Espanyola des del 2006 fins al 2019 en totes les
competicions, on destaca el 1r lloc al Campionat
d’Europa Sub-21 del 2008 i el subcampionat
d’Europa Absolut del 2016, on ha arribat a ser
una de les peces més importants de la selecció i

el capità d’aquesta. Des de la FCBS volem agraïr
a Dani Martínez el gran esforç i la envejable
carrera que ha tingut en el nostre esport.
Moltes gràcies Dani!
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12 jugadores al stage de la Sel.
Espanyola Absoluta de Softbol
femení i a l’All Star
Un total de 12 jugadores catalanes han participat al Stage de la Selecció Espanyola Absoluta i All Star de la Lliga, on han disputat un total
de 5 partits a Sant Boi. Selecció Espanyola Softbol Femení: Beatriz Alonso, Anna Sobrino, Carla Segura, Julia Sebastian i Maria Valls del Club
Beisbol Viladecans; Raquel Moncho, Raquel
Fernández, Ariadna Cerdà, Ane Barandiaran i
Xavi Civit del Club de Beisbol i Softbol Sant Boi
All Star Lliga Nacional: Alba Lopez i Andrea Izquierdo del CBS Sant Boi i Lucia Parrón del CB
Viladecans.

El Club de Beisbol i Softbol Gavà ha perdut
l’oportunitat de ser equip de Divisió d’Honor la
propera temporada després de caure, a la final,
contra el Toros de Pamplona, conjunt invicte
durant tota la competició. Malgrat tot, l’equip
del Llobregat ha fet un gran paper durant tot el
Campionat d’Espanya disputat, des de dijous, al
camp Municipal del Parc Amate de Sevilla.
En el primer partit van vèncer als amfitrions
per 11 a 4 i en el tercer xoc també van alçar-se
amb el triomf doblegant al Llano BC de Gijón per
19 a 4. Els navarresos però, van ser la seva pedra

El CB Viladecans es proclama subcampió
de la Copa de la Reina, i classifica per
Europa al 2021
El 21 i 22 de novembre es va disputar la Copa
de la Reina de Softbol femení a Viladecans, organitzada per l’ajuntament local i pel club.
Dissabte s’iniciaven els primers partits entre
els quatre participants, el CBS Rivas i el Dridma
de Madrid, i el CBS Sant Boi i el CB Viladecans,
catalans. Desprès d’aquesta primera jornada de
dissabte, l’equip del Dridma queda fora de les eliminatòries al caure davant dels clubs catalans, 8
a 1 davant de les viladecanenques i 2 a 1 davant
les santboianes.

El CBS Gavà finalitza segon al Campionat
d’Espanya Sènior 1ª Divisió de beisbol
a la sabata i el Gavà no va poder vèncer en cap
dels dos xocs. En el primer, van perdre clarament
per 1 a 16, mentre que la final va ser molt més
ajustada amb un resultat de 5 a 3.
Des del CBS Gavà es mostren “molt orgullosos
de l’equip i del gran partit que han fet els nostres
nois en la final”. Asseguraven que “ha estat un
partit molt emocionant i renyit fins al darrer
moment enfront d’un potent equip dels Toros de
Pamplona amb un gran nombre de jugadors amb
experiència”.
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De nou, l’equip del CBS Rivas va vèncer al combinat català amb autoritat, el resultat final va ser
de 14 a 0, i així aconseguien el doblet de la temporada i finalitzar la temporada sense cap derrota.
El CB Viladecans ha aconseguit ser el representant d’Espanya a la Women’s European Cup
Winners Cup (XXIX), que es disputarà a Saronno
(Itàlia), del 16 al 21 d’Agost.

Això ens va portar a una semifinal catalana,
on diumenge a les 10:00 es jugaven entre el CB
Viladecans i el CBS Sant Boi, un lloc a la final
i una plaça per a competició europea. El partit
va finalitzar amb un marcador de 12 a 4 per les
locals, i així aconseguien el seu bitllet a Europa,
i disputar de nou la final davant del CBS Rivas,
equip que havia disputat els playoff de la Liga
Nacional DH contra les viladecanenques.

Ni agresor, ni còmplice - Dia
internacional per a l'eliminació
de la violència contra les dones
#25N2020
Referma el teu compromís. No permetis
que l’Esport sigui ni còmplice ni agressor de la
violència contra les dones.
Al masclisme, se’l combat a pavellons, piscines, instal·lacions i camps.
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Actuacions de millora al camp de
beisbol de Manresa, que tindrà
gespa natural
L'Ajuntament de Manresa continua fent millores a les instal·lacions a la zona esportiva del
Congost i, concretament, ha fet un pas important
per donar resposta a una de les velles reivindicacions del Beisbol Club Manresa: tenir gespa
natural al camp de joc així com condicionar el
seu entorn.
L'actuació de regidoria d'Esports, amb un pressupost total de 18.156,25 euros, ha inclòs el procés d'hidrosembra tant del paviment de sauló de
la zona de joc com als talussos de l'exterior del
camp, l'aportació de terra batuda a la zona del
quadre interior i la contractació d'un servei de
preparació i adequació del terreny de joc amb un
tècnic especialista.
Els treballs d'hidrosembra han finalitzat ja,
ara caldrà esperar unes setmanes més fins que la
gespa arrel, s'han repartit per la zona de l’Outfield.

Per últim, les actuacions també preveuen el
contracte de les tasques especialitzades de preparació del terreny de joc per a la pràctica del
beisbol i el softbol com són la reconstrucció del
monticle, el home, les bases, el calaix de batar,
les línies de foul ball, els cercles d'escalfament,
calaixos de coaches de 1a i 3a, més altres manteniments propis del terreny de joc abans dels
entrenaments i partits que acull l'equipament.

Finalitza la Lliga Nacional de
Beisbol DH amb els Astros de
València com a campions
La RFEBS va comunicar la finalització de la temporada oficial de joc 2020, quedaven pendents quatre jocs de la Lliga Nacional de Beisbol Divisió d'Honor, suspesos en el seu moment per raons meteorològiques i sanitàries, respectivament, així com la Copa S. M. El Rei, amb dates encara per determinar
a causa dels successius retards en l'inici de les competicions estatals 2020.
Al finalitzar la competició a falta de 4 partits, la classificació final d’aquesta temporada finalitza
com a just vencedor els Astros de València, seguits pel Marlins de Tenerife. Els equips catalans han
finalitzat, el CB Barcelona en 3a plaça, el CB Viladecans en 4a plaça i el CBS Sant Boi en la 7a.
Felicitar a tots els participants desprès de disputar varis partits en unes difícils condicions.

Aquestes millores, juntament amb les banquetes que es van estrenar el febrer del 2019, completaran les instal·lacions del camp de beisbol del
Congost que es va inaugurar el març del 2017 on
juga i entrena el Beisbol Club Manresa, fundat el
1992 i afiliat a la Federació Catalana de Beisbol i
Softbol, que participa en diferents competicions
catalanes.

Amb aquesta primera millora s'aconsegueix
el doble objectiu de canviar el paviment de joc
de sauló per un de gespa, concretament grama,
que és un tipus de gespa més resistent i que requereix menys manteniment, i, alhora, evitar els
xaragalls al talús que provoca l'aigua de pluja.
La segona actuació que consisteix en l'aportació de terra batuda, al infield del terreny de joc,
i es millorarà la zona del passadís que uneix les
tres bases i el Home Plate, dotant així al camp de
l'aspecte característic de diamant dels terrenys
de joc de beisbol.
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Reunió de junta directiva per tractar la
temporada 2021
Dilluns 11 de Gener es va celebrar una reunió
de junta directiva, on es van tractar els següents
temes de la temproada 2021:
- Mesures de contenció de Govern
- Suspensió de la Catalunya Baseball & Softball
Academy
- Donar per a acabades les competicions 2020,
sense reanudació
- Suspensió de la Gala FCBS
- Nova modalitat de E-Baseball
- Aprovar Sant Boi com a Ciutat del Beisbol i
Softbol Català 2022

- Reunions amb Clubs i Comités per
la temporada 2021
- Activitats internacionals 2021
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Marc Carrillo i Eric
Segura col·laboren
amb entrenaments
de clubs
Marc Carrillo, coordinador de promocions
de la FCBS i tècnic de la CBA i CSA, juntament
amb Eric Segura, director tècnic de la FCBS,
han col·laborat amb un seguit d’entrenaments
tècnics setmanals amb els clubs catalans que
han sol·licitat la seva presència. En aquest cas
durant 6 setmanes, els dos tècnics, han estat en
els entrenaments de categories inferiors dels
CBS Sant Boi, CB Viladecans, BC Manresa Drac’s,
CBS Vic Bat, CBS Gavà i CBS Hèrcules L’H.

Luis F. Perera nou
col·laborador de la
CBA
Luis F. Perera, actual trainer (strenght & conditioning) de la organització de Pirates de Pittsburgh, serà nou col·laborador de la Catalunya
Baseball Academy i FCBS.
Luis, d’origen veneçolà, ha estat trainer també de jugadors d’alt nivell i de l’equip Tigres
d’Aragua de Veneçuela.
Durant aquesta temporada anirà combinant
les activitats de la CBA, juntament amb la seva
estància als EEUU amb l’equip dels Pirates de
Pittsburgh.
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Pol Rodríguez segueix el seu somni americà al Western Oklahoma State College
Pol Rodríguez és un dels joves talents del beisbol
català que ha traspassat les fronteres per seguir el seu
somni de competir a les millors lligues dels Estats
Units. Seguint els passos de companys d’edat similar,
com Omar i Frank Hernández, Justin Luna o Marc Civit
-tots ells ja dins d'organitzacions professionals de beisbol-, en Pol ha buscat el seu propi camí, però en aquest
cas, en una universitat. Des d'aquest mateix any, Rodríguez s'està formant acadèmicament i esportivament
a la Western Oklahoma State College gràcies a una
beca aconseguida pels seus mèrits esportius. Actualment, en Pol està estudiant Administració d'Empreses
tot compaginant-ho amb la participació en l'equip que
competeix a la National Junior College Athletic Associations (NJCAA). "Arribar als Estats Units no ha estat
fàcil, però sempre ha sigut el meu somni", afirmava el
jove jugador català. I és que, tot i que va començar "molt
tard a jugar a beisbol, amb 13 anys", Rodríguez sempre
ha tingut el seu objectiu clar, i "m'he esforçat molt per
adquirir l'alt nivell competitiu i progressar en el beisbol", segueix.

ropeu Sub-18 a Grossetto (Itàlia), on vam aconseguir el
segon lloc i el bitllet per participar en el mundial del
2019 a Corea del Sud". A més, també s’han de tenir en
compte de les seves estades a la selecció catalana, on
"he participat en diferents partits d'exhibició de la MLB
i a la Senior League celebrada a Novara (Itàlia), l'any
2017". Tots aquests mèrits van cridar l'atenció d'scouts
americans, com és el cas de Joe Almaraz, qui pertany a
l'organització dels Sant Louis Cardinals i qui l'ha portat
cap als Estats Units amb una beca acadèmica.
Ara se li obre un llarg camí al davant a Rodríguez,
que, tot i ser llarg i complicat, l'encara amb il·lusió i ganes. "Ara mateix estic centrat en aprofitar aquesta gran
oportunitat i espero i desitjo que durant el termini de
2 anys pugui aconseguir entrar en el draft per signar
per alguna organització de la Major League Baseball",
concloïa el jove beisbolista català.

Malgrat haver començat tard en el món del beisbol,
la trajectòria de Rodríguez ha estat molt fructífera. "A
part de participar en la Lliga Nacional i la Lliga Catalana en les diferents categories d'edat, he sigut convocat
per participar en diferents tornejos de la MLB a Sant
Boi i a Londres", explica Rodríguez. A més, també ha
tingut experiències dins d'altres organitzacions professionals, com quan va ser convidat a l'acadèmia dels
Sant Louis Cardinals a la República Dominicana, l'any
2018, o també dins de combinats nacionals, on va ensenyar el seu potencial al món. "Vaig participar en l'Eu-

7 catalans a la
preselecció Sub-18 de
Beisbol
Set jugadors catalans, sis d’ells formen part de la Catalunya
Baseball Academy, Junior Bonilla, Jesús Da Silva, Lluis Bádenas
i Jan Soriano del CB Barcelona, Aleix Moya i Sergi Romero del CB
Viladecans i Samuel Salas del CBS Hèrcules L’H han participat a
la concentració de la pre-selecció Espanyola preparant-se el proper Campionat d’Europa Sub-18, que classificarà als dos primer
pel Mundial de Beisbol Sub-18 WBSC programat para setembre de
2021 a Sarasota i Bradenton, Florida, EE.UU.
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Marc Civit s’alça campió d’Itàlia amb
l’Unipolsai Fortitudo Bologna
El jove llançador català, Marc Civit, format al CBS
Sant Boi, ha estat el primer català en alçar-se campió d’Itàlia.
Marc Civit, fa tot just dos anys, aconseguia signar
contracte professional amb l’organització de Toronto Blue Jays, però pel culpa de l’arma sanitària viscuda aquest 2020, el jove català no ha participat en
entrenaments i partits de la seva organització, ja que
s’han cancel·lat tots durant aquest any.
En el mes de juny, li va sorgir l’oportunitat d’unirse a l’Unipolsai Fortitudo de Bologna, un dels equips
més carismàtics de tota Itàlia, on l’equip li donava
l’opció de formar part del primer equip, a part podria
participar en l’equip sub-21 de Longbridge 2000.
Marc va anar alternant innings al 1r equip de
Bologna, amb altres a l’equip Sub-21 de Longbridge
2000, i així va arribar el final de la lliga, on l’equip
Fortitudo de Bolonya arribava a les Italian Baseball
Series, per disputar una sèrie de 7 partits davant el
San Marino.
L’equip de Bolonya va estar el vencedor d’aquesta
final, on s’havia arribat amb les sèries empatades 3
a 3, i el partit decisiu en joc, però els de Bolonya van
derrotar per 7 a 6 a San Marino, i així alçar-se campions.

Omar Hernández a la
Lliga Instruccional
amb Kansas City Royals
Omar Hernández, ha estat a Arizona, participant a la Lliga Instruccional amb Kansas
City Royals. Ha participat en diferents entrenaments i partits, que marcaran en quina categoria arrencarà en la temporada 2021.

El nostre jove jugador, ens explica la seva experiència viscuda: “Ha estat una de les millores experiències com a jugador tant pel nivell de la lliga, com
pel nivell humà de l’equip, malgrat no haver pogut
jugar tant com voldria he après molt dels meus companys, ha estat un orgull poder ser el primer català
en jugar en uns playoffs de la lliga italiana i mes en
un equip tan gran com es el Bolonya”.
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3 catalans a Tenerife
amb la Selecció
Espanyola Sub-15
La nova edició de la Tenerife Winter League va concloure el divendres 4 de desembre, de forma anticipada
a causa de les últimes mesures sanitàries imposades pel
Govern de Canàries. Amb un total de 3 partits disputats, la
selecció dirigida per Miguel Erroz, va vèncer en dos partits
a un grup de jugadors de Canàries de la categoria superior.
Els 3 jugadors que van participar en aquesta convocatòria van ser Juan A. Salazar i Rodolfo Figueredo de la
CBA i del CB Barcelona, i César Díaz del CBS Hèrcules L’H.

Carles Horrillo, del BC Manresa a Iowa
Lakes Community College
Carles Horrilo, format a les categories inferiors al
BC Manresa, és un dels talents de la Catalunya Baseball Academy, i que traspassarà les fronteres per
competir al beisbol universitari americà.
Seguint els passos de diferents catalans que han
tingut l’oportunitat de jugar beisbol universitari, com
han estat Óscar Román, Pau Sancho, Andrés Gimeno, entre altres, i com actualment es troba Pol Rodríguez. Carles Horrillo formarà part de Iowa Lakes
Community College, el jove jugador de Manresa, que
destaca per la seva defensa, ja que pot jugar diverses posicions, a demés de ser un jugador molt atlètic,
tindrà l’oportunitat de complir el seu somni americà.
Ara se li obre un llarg i dur camí amb aquesta
gran oportunitat de formar-se en estudis i en beisbol
a terres americanes.
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noticies de

promocio
L’equip sub16 softbol de l’Institut
J. Rubio i Ors, arrenca de nou
en competició federada
Des de varis anys enrere, el softbol és un esport
que es pràctica més i més a la ciutat de Sant Boi
de Llobregat, entre altres centres, ha destacat la
formació de l’equip de softbol femení a l’Institut
Joaquim Rubio i Ors, on diferents jugadores del
mateix institut i del Camps Blancs formen part
de l’equip durant varis anys. Però aquest 2020 ha
estat diferent per tot l’equip santboià, l’AMPA de
l’Institut va decidir participar per primer copa
en competició federada, i així començar a disputar el Campionat de Catalunya Sub-16 Softbol.

Tot i l’aturada per la pandèmia, generada per la
Covid19, totes les jugadores han seguit amb el seu
interès en participar en el nostre esport, i per això,
ja van dues jornades disputades de competició.
Des de la FCBS volem agrair a l’ajuntament de Sant Boi, i sobretot a totes les components de l’equip, per fer possible la participació de l’institut en les nostres competicions.
També en ambdós instituts, s’està practicant el
Baseball5 en horari lectiu durant el primer trimestre.
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Arrenquen 5 extraescolars de
Baseball5 a Gavà, Viladecans, Sant Boi i
Santa Coloma, lligues locals i diferents
promocions de la nova modalitat
Juntament amb l’inici del curs escolars, arrenquen les primeres extraescolars de beisbol i softbol,
en aquest cas de Baseball5. De la mà del CEBLLOB
i del coordinador de promocions de la FCBS, Marc
Carrillo, s’inicien en Baseball5 cinc escoles del Baix
Llobregat, que seran les pioneres en aquesta nova
modalitat d’activitats extraescolars.
L’Institut Gavà Mar, l’Escola Colònia Güell de
Santa Coloma, l’Escola Trueta de Viladecans i els
instituts Rubió i Ors i Campsblancs de Sant Boi, son
les cinc escoles pioneres.
Les escoles Miquel Martí i Pol, Teide, Mediterrània, Garrofer son les escoles que participaran a la
nova Lliga Local de Baseball5 a Viladecans. Aquesta lliga s'iniciarà al proper mes de Març a l'Estadi
Olímpic de Viladecans, on abans tots els centres
participants rebran unes sessions formatives als
seus centres d'aquesta modalitat, el Baseball5. En
aquesta Lliga comptem amb la col·laboració de
diferents institucions, Ajuntament de Viladecans
com organitzador, Consell Esportiu del Baix Llobregat, FCBS i CB Viladecans com col·laboradors.
Nova promoció de Baseball5 a l'Institut Olorda
de Sant Feliu de Llobregat, es va iniciar amb unes
primeres sessions d'aquesta modalitat gràcies al

Consell Esportiu del Baix Llobregat, i actualment
la FCBS segueix amb la promoció dels nostres esports amb les classes de 3r de la ESO.
Nou equip de beisbol extraescolar a Viladecans.
Un grup format gràcies a la col•laboració de les
AFAs de 4 escoles diferents de la ciutat i a la coordinació del Club Beisbol Viladecans, Consell Esportiu
del Baix Llobregat i Federació Catalana de Beisbol
Softbol. Un grup molt jove i que anirà creixent setmana rere setmana, de la mà del seu monitor Fran
Sánchez .

Inici del pla de promoció de
beisbol amb el CEBLLOB
El mes d’octubre va tenir inici el Pla de Promoció de Beisbol Escolar 20202021 de mans del Consell Esportiu del Baix Llobregat (CEBLLOB), amb la primera visita a l'INS Olorda de Sant Feliu de Llobregat. Aquestes inscripcions
estan obertes per escoles de primària i secundària.
Aquest pla de promoció inclou la cessió de material esportiu pel centre
d’Ensenyament durant un trimestre.
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Formacions de beisbol i softbol pels
professors de Tarragona i Baix Pendès
i per futurs tècnics d’activitats
físic-esportives
Webinars de beisbol i softbol a 82 professors
d’Educació Física de Primària i Secundària del
Baix Camp. Formació a càrrec del Delegat del Tarragonès, Marc Sangüesa, i el Responsable de Promoció, Marc Carrillo.
El dijous 29 d’octubre va tenir lloc una formació
de 3 hores, a càrrec de Marc Carrillo, coordinador
de promocions i Eric Segura, director tècnic, al Cicle de Grau Superior d’activitat físic-esportives, de
l’escola Joaquima de Vedruna de Terrassa.
Un total de 18 alumnes van participar en la petita formació de les diferents eines de promoció dels
nostres esports. Sens dubte una oportunitat única
per fer créixer els nostres esports a la comarca del
Vallès Occidental.

promocions, Marc Carrillo, per un total de 20 professors/es d'educació física del Baix Penedès.
Altre webinar sobre el beisbol i softbol escolar
i les seves modalitats, amb més de 50 professors
d’Educació Física, organitzat pel Consell Esportiu
del Tarragonès, amb la col•laboració de Marc Sangüesa i Eric Segura.

Promocions escolars a
diferents escoles catalanes
Bona feina del CBS Gavà amb una nova promoció
de l'Escola Gavà Mar on diferents cursos de secundaria estan cursant l’assignatura optativa de Educació Física de Beisbol a les instal·lacions de Can Torelló. En aquesta promoció participaran un voltant de
75 alumnes durant tot el curs escolar.

Activitat de promoció de beisbol i softbol a l’Escola Roc Alabern de Terrassa. On un total de 200
alumnes de 3r, 4t, 5è i 6è de primària practicaran el
nostres esports, en 4 diferents sessions. Agrair la
col•laboració del Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa per l’organització de l’activitat.

Nova promoció de Softbol femení a l’escola Pineda de l’Hospitalet de Llobregat. Més de 150 nenes
entre 5è i 6è de primària s’han iniciat al nostre esport, en un total de 8 sessions. Des de la FCBS estem
treballant amb l’escola per tractar d’iniciar l’activitat
extraescolar.
Formació i promoció amb els alumnes de 6è de
primària de l’Escola Pegaso de Barcelona. Durant 4
setmanes, faran diferents sessions de beisbol en horari lectiu, dins l’assignatura d’Educació Física.

Nou webinar de formació a càrrec del delegat
territorial, Marc Sangüesa, i del coordinador de

Beisbol al Centre
Penitenciari Brians 2
Durant els mesos de setembre i octubre es van
realitzar un total de 5 sessions i un partit al Centre
Penitenciari Brians 2, de la mà del col·laborador Pau
Castelló.
Aquesta activitat forma part del programa Beisbol
per tothom, on la FCBS tracta d’arribar a tots els diferents escenaris, i sobretot que tothom pugui conèixer
els nostres esports.
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Entrenaments tècnics amb l’escola
Gresol de Terrassa
Entrenaments de Marc Carrillo i Eric Segura
amb l’ extraescolar de beisbol a Gresol International-American School, amb un total de 20 participants. L’escola americana segueix creixent en el
món del beisbol i sumant participants en la seva
extraescolar.
Moltes felicitats!
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serveis a
clubs i
federats
material per
promoció escolar

Túnel de bateig
inflable

Creació de clubs
Consell Català
de l’Esport

Oficina d’atenció a
clubs i delegacions
territorials – UFEC

Servei d’imatge -Seekstars

Servei jurídic –
Tribunal d’Arbitratge
Esportiu de Catalunya

Quadis – Lloguer de
cotxes i furgonetes amb
descompte del 10%

Hotel Front Air
Congress – Oferta anual

Johan Cruyff Institute
Descomptes del 20%
i 30% en diferents
masters universitaris

Clínica Dental Galindo -Descomptes per tractaments
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